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SĂNĂTATE

Paturi noi la Spitalul 
Judeţean Cluj
Sute de paturi moderne ajung în această săp-
tămână pe mai multe secţii din cadrul Spita-
lului Clinic Judeţean de Urgenţă.  Pagina 4

POLITICĂ

PNL, partid dominant 
în Consiliul Local
Liberalii au o majoritate confortabilă în 
Consiliul Local Cluj-Napoca. Care este mi-
za partidelor din opoziţie?  Pagina 5
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ECONOMIE

Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, 
prelungite până în 30 octombrie

ACTUALITATE

Sesiunea de înscriere a per-
soanelor juridice în programe-
le „Rabla Clasic” şi „Rabla Plus” 
a fost prelungită până în data 
de 30 octombrie 2020, inclusiv, 
a anunţat Administraţia Fondu-
lui pentru Mediu (AFM). De 
precizat, că dosarele de accep-
tare depuse de persoanele juri-
dice în cadrul celor două pro-
grame guvernamentale se trans-
mit la AFM, începând cu 24 iu-
lie 2020, exclusiv prin interme-
diul poştei electronice.

Conform datelor ofi ciale, în 
urma aprobării în şedinţa Comi-
tetului de Avizare din data de 
28 septembrie 2020, au mai fost 
publicate 86 de dosare accepta-
te pentru 170 de autovehicule în 
programul „Rabla Clasic” şi 103 
dosare pentru 154 autovehicu-
le, dintre care 119 de autovehi-
cule pur electrice şi 35 autove-
hicule electrice hibride, în pro-
gramul „Rabla Plus”.

Persoanele juridice care au fost 
acceptate se pot adresa producă-
torilor sau dealerilor auto validaţi 
în cele două programe. Programul 
„Rabla” – ediţia 2020 a demarat 
în data de 17 martie, cu un buget 
de 405 milioane de lei, cel mai ma-
re de la implementarea programu-
lui. Autorităţile estimează că vor 
exista 60.000 de benefi ciari, cel 
mai ridicat număr din ultimii 15 
ani. Totodată, Programul „Rabla 
Plus” a început în 25 martie 2020, 
iar doritorii au posibilitatea să-şi 
cumpere o maşină 100% electrică 
sau electrică hibrid plug-in.

Pentru prima dată în istoria sa, 
programul eco permite populaţi-
ei inclusiv achiziţia de motocicle-
te full electric. De la înfi inţarea 
Programului „Rabla”, cel puţin 
600.000 de autovehicule au fost 
scoase din uz şi circa 550.000 de 
autovehicule noi au fost achiziţi-
onate, arată statistica Ministeru-
lui Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Trei angajaţi de la TVR Cluj au 
fost infectaţi cu noul coronavirus, 
un inginer de sunet din regie şi doi 
realizatori, iar unul dintre ei ar fi  
făcut şi emisiunile electorale. Con-
ducerea emisiunii nu a vrut să fa-
că public aceste informaţii pentru 
a nu crea panică.

Până la închiderea ediţiei, an-
cheta epidemiologică se afl a în 
plină desfăşurare. De precizat, că 
o altă publicaţie din Cluj-Napoca 
a afi rmat că angajaţii de la Radio 
Cluj nu ar fi  fost anunţaţi de ce-
le trei cazuri de la TVR Cluj, dar 
conducerea radioului a dezminţit 
această informaţie.

„Noi am fost anunţaţi de situa-
ţia televiziunii. Pot spune că atât 
noi, cât şi conducerea TVR Cluj asi-
gură toate normele de siguranţă 
pentru această perioadă de pande-
mie. Nu ştiu de ce au apărut acele 
informaţii în spaţiul public cum că 
noi nu am fost anunţaţi”, a decla-
rat Bogdan Roşca, manager gene-
ral Radio Cluj.

„Eu nu am fost contactat de ni-
cio publicaţie, prin urmare acea 
informaţie nu este adevărată. Nu 
ştim identitatea persoanelor infec-
tate, dar am fost anunţaţi de situ-
aţia angajaţilor”, a completat Bog-
dan Roşca, pentru Monitorul de Cluj.

Situația epidemiei 
de coronavirus

125.414 de persoane infectate 
la nivel național

2.393.670  de teste prelucrate

551 pacienți la Terapie Intensivă

2.427 cazuri confi rmate la Cluj

100.636 vindecați

4.792 decese
*până la închiderea ediției

Clujul galben!

Restart pentru Pădurea Clujenilor

După ce arborii plantați timp de cinci ani s-au dus pe apa sâmbetei, 
Primăria revitalizează proiectul celui mai nou parc din Cluj-Napoca. Pagina 3

Cazuri de COVID-19 la TVR Cluj

Ce ar putea învăța Clujul din #OpenViena?
Capitala Transilvaniei poate adopta o serie de inițiative de dezvoltare prezentate la Viena. Pagina 5

PNL și-a adjudecat 
51 din cele 81 
de primării din județul Cluj PAGINILE 6-7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Fiecare român aruncă 

pe an 129 de kilograme 

de mâncare, în medie, 

iar ţinta Guvernului este 

să reducă această cantita-

te la jumătate până 

în 2030, a declarat, marţi, 

Cornel Hanganu, consilier 

în cadrul Departamentului 

pentru Dezvoltare 

Durabilă a României 

din cadrul Guvernului 

României.

El a participat la conferin-

ţa cu tema „Stop deşeurilor şi 

risipei alimentare! Pentru oa-

meni! Pentru planetă!”, orga-

nizată cu prilejul zilei inter-

naţionale de conştientizare a-

supra risipei alimentare.

„Un român aruncă 129 de 

kilograme de mâncare pe an, 

în medie, însemnând mânca-

re gătită, fructe, legume, pro-

duse de panifi caţie, lactate, 

carne. Avem pentru anul 2030 

drept ţintă înjumătăţirea pe 

cap de locuitor a risipei ali-

mentare”, a spus Hanganu.

De ce se produce risipa 
alimentară?

Potrivit acestuia, risipa ali-

mentară se produce pentru că 

estimăm greşit cantităţile 

atunci când facem cumpără-

turi, nu depozităm corect ali-

mentele, dar şi pentru că nu 

suntem atenţi la termenul de 

valabilitate.

„12% din mâncarea cum-

părată ajunge la coş, însă stăm 

bine, pentru că media UE es-

te aproape dublă. Cu cât fami-

lia este mai mare, cu atât se 

aruncă mai multă mâncare la 

coş. Un fenomen îngrijorător 

este că avem, pe de o parte, 

subnutriţie şi risipă alimenta-

ră, dar pe de altă parte 15% 

din populaţia României este 

obeză, ceea ce înseamnă că 

educaţia alimentară are caren-

ţe, oamenii nu se preocupă de 

calitatea şi de cantitatea mân-

cării”, a adăugat Hanganu.

Începând cu acest an, A-

dunarea Generală a Naţiuni-

lor Unite a declarat data de 

29 septembrie „Ziua Interna-

ţională de conştientizare asu-

pra risipei alimentare”.

Fiecare român aruncă anual 129 kg de mâncare!

Terapia, o companie Sun 

Pharma, continuă să sus-

ţină învăţământul dual 

la Cluj-Napoca, cu 56 de 

elevi pentru anul şcolar 

2020-2021.

Terapia Cluj, cel mai ma-

re producător de medicamen-

te generice şi produse OTC 

din România, sprijină dezvol-

tarea pentru formarea profe-

sională a celei de-a doua cla-

se de învăţământ dual Ana 

Aslan din Cluj, din cadrul 

proiectului „Academia 2 în 1 

– Şcoală şi Carieră”.

Peste 50 de tineri se 
bucură de sprijinul Terapia

În acest an şcolar, Terapia 

are în practică două clase din 

învăţământul dual în dome-

niul de pregătire profesiona-

lă „Chimie Industrială”, în to-

tal 56 de tineri care vor fi  pre-

gătiţi pentru profesia de ope-

rator în industria de medica-

mente, urmând ca pe viitor 

compania să le asigure aces-

tora un loc de muncă.

Prin punerea la dispoziţie 

a resurselor informaţionale şi 

a echipamentelor necesare, 

elevii vor avea sansa de a ope-

ra echipamente de zeci de mi-

lioane de euro până la sfârşi-

tul ciclului de învăţământ, fă-

când permanent pregătire 

practică în cadrul laboratoa-

relor de specialitate şi a sec-

ţiilor de producţie, astfel pu-

tând fi  încadraţi în muncă în-

că din perioada de învăţământ, 

în condiţiile legii.

Pentru toată perioada de 

pregătire teoretică şi practi-

că, fi ecare elev primeşte din 

partea companiei o bursă de 

400 de lei, care se adaugă la 

cea 200 de lei acordată de 

către stat.

Totodată, Terapia a donat 

50.000 de lei Colegiului Teh-

nic „Ana Aslan”, bani care 

vor fi  utilizaţi pentru achizi-

ţia de echipamente IT pentru 

elevii celor două clase, spriji-

nind astfel continuarea acti-

vităţilor de învăţământ onli-

ne, în cazul în care va fi  ne-

cesar datorită contextului pan-

demic COVID-19.

100.000 de lei pentru 
un laborator tehnologic

De asemenea, pentru mo-

mentul redeschiderii colegiu-

lui, după fi nalizarea lucrări-

lor de renovare, compania far-

maceutică a pregătit încă 

100.000 de lei pentru dotarea 

unui laborator tehnologic me-

nit să ajute elevii în califi ca-

rea profesională de operator 

în industria de medicamente.

„Sprijinirea celor 56 de ti-

neri nu numai că ne ajută să 

pregătim o nouă generaţie de 

angajaţi pentru o industrie î-

nalt tehnologizată, dar toto-

dată ne îndeplineşte astfel şi 

datoria de a ţine în ţară tine-

rii care acum sunt pe bănci-

le şcolii, oferindu-le o carie-

ră şi o viaţă mai bună în Ro-

mânia”, a menţionat dr. Dra-

goş Damian, CEO Terapia.

La începutul anului 2019, 

din dorinţa de a susţine for-

marea competenţelor nece-

sare pentru dezvoltarea per-

sonală şi profesională a ti-

nerilor, Terapia a încheiat un 

parteneriat cu reprezentan-

ţii Colegiului Tehnic „Ana 

Aslan” vizând dezvoltarea 

învăţământului profesional 

dual din Cluj.

Terapia este cel mai mare 

producător de medicamente 

din România. Din luna mar-

tie 2015, a devenit parte a 

Sun Pharma, organizaţie ba-

zată pe cercetare şi dezvol-

tare care reuneşte 42 de si-

turi de producţie, în care se 

fabrică peste 2.000 de medi-

camente inovative, generice 

si OTC ce sunt distribuite în 

peste 100 de ţări, prin impli-

carea a mai mult de 32.000 

de angajaţi la nivel global.

Terapia susţine 
învăţământul dual din Cluj
Zeci de elevi se vor bucura de pregătire profesională. 
Donaţie generoasă pentru achiziţia de echipamente IT.

Terapia Cluj, companie Sun Pharma, este cel mai mare producător de medicamente din România

RISIPĂ

12%
din mâncarea 
cumpărată ajunge 
la coșul de gunoi

Înainte de izbucnirea epidemiei de coronavi-
rus, la nivel naţional, au fost cuprinse în pro-
iectul planului de școlarizare un număr de 
325,5 clase cu 8.888 de locuri, ceea ce repre-
zintă 4,9 % din totalul locurilor la clasa a 
IX-a, învăţământ de masă, de zi, în unităţi de 
învăţământ proprietate publică.

Faţă de anul școlar trecut s-a înregistrat o 
creștere atât a ponderii învăţământului 
dual cu 0,8 puncte procentuale, cât și a 
numărului de locuri (în anul școlar curent 
numărul de elevi înscriși în clasa a IX-a în 
învăţământ dual, în învăţământul de ma-

să, de zi, în unităţi de învăţământ proprie-
tate publică este de 6.880, ceea ce repre-
zintă 4,1%).

Este de remarcat creșterea cu peste 29% a 
ofertei de școlarizare la învăţământul dual 
pentru anul școlar 2020-2021, faţă de exis-
tentul în anul școlar trecut. Cele mai mari 
ponderi: Alba, Brașov, Bihor, Cluj, Satu 
Mare, Gorj, Vâlcea, Caraș-Severin, Timiș – cu 
peste 8%. Cele mai multe locuri pe domenii 
de formare profesională: mecanică, turism și 
alimentaţie (1.330 locuri), electric (823 lo-
curi), electromecanică (734 locuri).

Județul Cluj, în top în ceea ce privește învățământul dual
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Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

A început plantarea 

primilor 150 de arbori 

din Pădurea Clujenilor, 

un proiect european 

pentru realizarea celei 

mai noi păduri-parc 

din Cluj-Napoca.

„M-am bucurat să fi u pre-

zent astăzi (luni – n.r.), alături 

de colegii mei, la plantarea pri-

milor arbori din proiectul cu fi -

nanţare europeană «Înfi inţare 

zonă verde şi de agrement Par-

cul Tineretului – Pădurea Clu-

jenilor»”, a declarat primarul 

municipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, ales pentru a cincea oară 

la cârma Oraşului Comoară.

De precizat că, timp de şa-

se ani, între 2009-2014, an de 

an au fost plantaţi câte 10.000 

de puieţi în locaţia de pe Bu-

levardul Muncii, dar, din pă-

cate, rezultatele dorite nu au 

apărut. Copacii s-au uscat şi 

zona s-a degradat, iar din 2014, 

terenul a rămas în paragină. 

Partea bună a proiectului ra-

tat era faptul că nu s-a chel-

tuit niciun leu, materialul den-

drologic fi ind furnizat gratuit 

de către Ocolul Silvic Cluj.

În cei 6 ani, acţiunile de 

plantare au fost efectuate cu 

ajutorul voluntarilor. Însă, te-

renul nu a fost supravegheat 

ulterior, nu a fost îngrădit şi 

astfel s-a păşunat excesiv, iar 

puieţii au fost distruşi de ani-

malele localnicilor. Cu toate 

că, an de an, puieţii au fost 

raşi de pe faţa pământului, 

Primăria municipiului Cluj-Na-

poca a continuat să planteze 

copacii. După cinci ani de 

plantat în zadar, s-a renunţat 

la proiect, care primeşte acum 

însă o nouă şansă.

Ce vor găsi cetăţenii 
în Pădurea Clujenilor?

Localizată în zona Bulevar-

dului Muncii, pe o suprafaţă 

de 21,3 hectare, noua pădu-

re-parc va cuprinde:

 plantaţii pentru stabili-

zarea solului şi masive de ar-

bori (1.505 de arbori);

 perimetral zonei verzi 

amenajate cu vegetaţie înaltă 

se va crea o zonă de protec-

ţie cu puieţi forestieri (pe o 

suprafaţă de 70.000 mp);

 zone de poiană; zone 

decorative cu activitate den-

să, alei, mobilier urban;

 două clădiri cu funcţi-

uni publice;

 două pasarele care să fa-

ciliteze trecerea din partea es-

tică în partea vestică a sitului 

şi viceversa;

 punct de belvedere;

 tiroliană;

 parcare (603 mp);

 grădină urbană închisă 

(pe o suprafata de 4.517 mp);

 zonă pentru plimbare câini.

Prin acest proiect, admi-

nistraţia locală urmăreşte cre-

area unei zone de recreere 

care să satisfacă cerinţele clu-

jenilor privind modalităţile 

de petrecere a timpului liber. 

Toată vegetaţia propusă are 

rolul de a crea un spaţiu bo-

gat din punct de vedere es-

tetic şi coloristic, optim pen-

tru plimbări, drumeţii, pic-

nic, plimbări cu bicicleta, so-

cializare, sport, oferă asigu-

rări primarul Emil Boc.

Pădurea Clujenilor, „re-

convertit” Pădurea Tineretu-

lui în aprilie 2018, în cadrul 

unei şedinţe de Consiliu Lo-

cal, face parte din proiectul 

„Clujul Verde” al adminis-

traţiei locale. Cu cele peste 

21 de hectare vizate, unde 

vor fi  plantaţi peste 1.500 de 

arbori, Pădurea Clujenilor ar 

putea deveni cel mai mare 

parc din Oraşul Comoară. De 

precizat, că termenul de fi -

nalizare este decembrie 2021.

Pădurea Clujenilor, 
gură de oxigen 
pentru şcoli şi ONG-uri?

Grădina urbană va veni 

în ajutorul şcolilor şi orga-

nizaţiilor nonguvernamen-

tale (ONG-uri) care promo-

vează cunoşterea naturii şi 

a mediului înconjurător, fi-

ind un spaţiu de explorare 

şi experimentare.

„Acest parc va oferi pe lân-

gă posibilitatea de relaxare şi 

posibilităţi de agrement, mo-

tiv pentru care a fost propu-

să realizarea unei instalaţii de 

tip tiroliană pe un traseu de 

250 de metri lungime (dife-

renţă de nivel de 19,50 de me-

tri)”, a completat Emil Boc.

Executantul proiectului es-

te asocierea SC Nord Conforest 

SA – Proiect Construct Regiu-

nea Transilvania SRL, iar va-

loarea totală a proiectului este 

de 22.861.202,24 de lei, adică 

aproape 4,7 milioane de euro.

De precizat, că fi nanţarea 

europeană este asigurată prin 

Programul Operaţional Regi-

onal 2014-2020. Axa priori-

tară 4 – „Sprijinirea dezvol-

tării urbane durabile, Os. 4.2. 

Reconversia şi refuncţiona-

lizarea terenurilor şi supra-

feţelor degradate, vacante 

sau neutilizate din munici-

piile reşedinţa de judeţ”.

Pădurea Clujenilor primeşte a doua şansă!
După fiascoul din 2014, au fost plantaţi primii arbori din noua Pădurea Clujenilor. 
Proaspăt reales, primarul Emil Boc a pus osul la treabă.

În perioada 2009 -2014, în zona Bulevardul Muncii au fost plantaţi 10.000 de puieţi pe an

Număr arbuști (talie mică, medie, mare) – 
4.000 bucăți;

Număr arbuști târâtori, un mix de arbuști 
rășinoși și foioși – 2.000 bucăți;

Mix de semințe de gazon cu fl ori – 
85.200 mp;

Platforme pietruite – 2.155 mp;

Circulație principala pavată, dublu – 7.504 mp;

Drum asfaltat (trotuar 1,50 m; 1,50 m, 

6,00 m circulație dublu sens) – 1.279 mp;

Alei pietonale – 3.303 mp;

Alei pietonale secundare cu pavaj dublu – 

605,5 mp;

Construcții (C1, C2, C3, C4, C5) – 500 mp;

Amenajări aferente construcțiilor – 340 mp.

4.000 de arbuști vor fi plantați în Pădurea Clujenilor

Tot mai mulţi clujeni 

folosesc malurile 

Someşului Mic în zonele 

populare, deşi există 

multe alte locuri mai 

puţin cunoscute şi unele 

complet necunoscute 

de-a lungul râului.

Pentru a avea un râu bi-

ne conectat la oraş, este bi-

ne să privim şi spre aceste 

zone, susţin organizatorii So-

meş Delivery. Oraşul se dez-

voltă şi creşte, iar Someşul 

poate fi  oriunde liantul aces-

tei dezvoltări. Zona necunos-

cută a Someşului poate fi  ex-

plorată şi înţeleasă ca apoi 

să fi e inclusă în strategia de 

dezvoltare a oraşului.

Ajunsă la cea de-a şasea 

ediţie „Someş Delivery – RE-

conectare la Someş” încura-

jează creaţia artistică, pro-

iecte inovatoare, interdisci-

plinare şi participative. La 

concursul de proiecte se ca-

ută intervenţii eficiente, 

funcţionale şi estetice în spa-

ţiile publice ale malurilor 

râului, fiind încurajate ini-

ţiativele experimentale, ino-

vatoare, originale.

„În mod normal ne ale-

geam în fi ecare an un tron-

son nou de intervenţie, dar 

anul acesta (mai special) vom 

încuraja instalaţii pe parcur-

sul râului în oraş pe care nu-l 

cunoaştem. Dinspre centrul 

Clujului spre est, culoarul So-

meşului Mic devine tot mai 

necunoscut cu cât ne îndepăr-

tăm de centru”, se arată într-un 

mesaj al organizatorilor.

În anul pandemic, reguli 
speciale la Someş Delivery

Astfel, locurile din aceste 

zone mai puţin cunoscute pot 

fi  considerate indezirabile, 

neprietenoase, murdare sau 

inaccesibile, dar atunci când 

ne apropiem de ele, ne încân-

tă să descoperim că, de fapt, 

ele sunt frumoase, umbroa-

se, sălbatice şi bogate în ve-

getaţie, animale şi insecte. 

Tocmai din acest considerent 

se va pune accent pe explo-

rare şi (re)descoperire.

„Având în vedere contex-

tul pandemiei, am renunţat 

la planifi carea unor eveni-

mente cu mult public, încu-

rajând interacţiunile în gru-

puri mici. Încercăm să ve-

dem Someşul prin ochii noş-

tri şi ai voştri şi să-l cunoaş-

tem mai bine. Vom amplasa 

module din pavilioanele So-

meş Delivery în câteva loca-

ţii pe malurile Someşului şi 

propunem apropierea de râu 

prin explorarea şi prin crea-

rea unei hărţi comune a ma-

lurilor împreună cu cetăţe-

nii”, transmit organizatorii.

Printre mizele Someş De-

livery 2020, la care se aşteap-

tă propunerile până astăzi, 

ora 23:59 (www.somesdeli-

very.ro), se numără ape mai 

curate, acţiuni participative, 

utilizarea cotidiană a râului, 

dar şi relaţia clujenilor cu a-

pa. De precizat că se aşteap-

tă intervenţii non-invazive, 

reversibile, care nu afectea-

ză cadrul natural şi sunt pri-

etenoase cu mediul.

Ultima zi pentru propunerile „verzi” la Someş Delivery 2020
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Experţii spun că pierderea 

mirosului este un semn bun 

pentru persoanele care se 

îmbolnăvesc de COVID-19.

Potrivit unui studiu al cerce-

tătorilor europeni, realizat pe un 

eşantion de peste 1.300 de paci-

enţi, pierderea mirosului se ma-

nifestă cu precădere în cazurile 

uşoare, nu în cele moderate sau 

critice. Astfel, apariţia anosmiei 

este o veste bună pentru persoa-

na infectată, deoarece poate fi  

un semn că aceasta va face o 

formă uşoară de COVID-19.

Pacienţii cu forme grave 
nu au prezentat anosmie

Pentru a ajunge la această 

concluzie, medicii din Franţa 

şi Belgia au examinat evolu-

ţia stării de sănătate a peste 

1.300 de pacienţi confi rmaţi 

cu infecţii COVID-19. Acest 

larg eşantion a fost împărţit 

în patru grupe, în funcţie de 

nivelul de gravitate al bolii:

• grupa pacienţilor cu o for-

mă uşoară de boală, adică cei 

fără pneumonie, şi care au 

fost monitorizaţi la domiciliu;

• moderaţii, cei care prezen-

tau unele semne clinice de 

pneumonie, dar fără indici de 

pneumonie gravă;

• severii, adică cei cu frec-

venţă respiratorie diminua-

tă şi/sau detresă respirato-

rie severă, care au necesitat 

mască de oxigen;

• cazurile foarte grave, inter-

nate la Terapie Intensivă sau 

în reanimare.

Experţii spun că rezultatul a 

fost foarte clar: 70%, până la 

85% dintre pacienţii cu o for-

mă uşoară sau moderată de CO-

VID-19 au prezentat anosmie, 

în timp ce, dintre cei spitalizaţi, 

numai 10% până la 15% au 

semnalat acest simptom.

Care este explicaţia?

Principala ipoteză a me-

dicilor este faptul că paci-

enţii atinşi de o formă uşoa-

ră de COVID-19 au un răs-

puns imunitar local mai bun 

şi, graţie unei producţii mai 

ridicate de anticorpi, se li-

mitează propagarea virusu-

lui în organism.

Există o reacţie foarte promp-

tă a sistemului imunitar al pa-

cientului, care va bloca infecţia 

cu coronavirus în acel loc şi va 

împiedica să intre în sânge o 

cantitate mare de virus, gene-

ralizându-se astfel infecţia în tot 

corpul”, a explicat doctorul Je-

rome Lechien.

Pierderea mirosului, semn bun 
pentru bolnavii de COVID-19
Anosmia, cea mai bună veste pentru cei care se infectează cu coronavirus?

Pierderea mirosului se manifestă cu precădere în cazurile ușoare, nu în cele moderate sau critice

Clujul ocupă locul secund în topul judeţelor 
cu cele mai multe cazuri de COVID-19 din 
ultimele 24 de ore. La Cluj au fost înregis-
trate, marţi, 72 de cazuri noi de coronavi-
rus, ocupând astfel locul 2 pe ţară la cele 
mai multe infectări.

Pe primul loc se află Bucureștiul, cu 291 
de cazuri noi. După Cluj, pe locurile trei, 
patru și cinci, se află Ilfov (cu 66 de cazuri 
noi), Bacău (cu 60 de cazuri noi), respec-
tiv Brașov, unde s-au înregistrat 58 de 
persoane infectate.

Clujul, pe locul 2 în topul infectărilor cu COVID-19

Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă din Cluj-Napoca 

continuă modernizarea sec-

ţiilor. Se înlocuiesc 

peste 1.500 de paturi.

Săptămâna aceasta, sosesc 

133 de paturi de spital (paturi de 

salon cu panouri laterale şi pa-

turi de spital cu sistem de mo-

bilizare a pacientului), 133 de 

saltele (antiescară şi antidecubit) 

şi 133 de noptiere, cu sistem spe-

cial pentru servirea mesei.

Acestea sunt destinate secţi-

ilor Medicină Internă I, Gastro-

enterologie, Dermatologie, Of-

talmologie, Nefrologie, Cardio-

logie II, Neurologie I-II, ORL, 

Ortopedie-Traumatologie I-II şi 

Obstetrică-Ginecologie II.

„Din 2014 până în prezent, 

am reuşit să înlocuim 800 de 

paturi, în majoritatea secţiilor 

spitalului: peste 650 paturi de 

salon, 90 de paturi de terapie 

intensivă, precum şi paturi şi 

canapele de consultaţii”, trans-

mite conducerea Spitalului Cli-

nic Judeţean de Urgenţă din 

Cluj-Napoca.

Paturile au costat 
peste 1,2 milioane de lei

Paturile sunt electrice şi pre-

văzute cu sisteme modulare spe-

ciale, care permit mobilizarea 

pacienţilor, iar saltelele specia-

le previn leziunile cauzate de 

perioadele mai lungi de imobi-

lizare, potrivit unei postări pu-

blicate pe pagina de Facebook 

a unităţii medicale.

De precizat, că încă din 

2019 a fost demarată o licita-

ţie pentru paturi, saltele şi 

noptiere care au fost aciziţio-

nate şi livrate acum. Valoarea 

acestora este de aproximativ 

1.200.000 de lei, iar investiţia 

a fost suportată din venituri-

le proprii ale spitalului.

Reamintim, că recent şi fo-

rul administrativ judeţean a pu-

blicat în Sistemul Electronic de 

Achiziţii Publice un anunţ pri-

vind achiziţionarea a peste 240 

de echipamente medicale mo-

derne, în cadrul unei licitaţii cu 

o valoare de peste 10,8 milioa-

ne de lei.

1.500 de paturi moderne 
la Spitalul Judeţean Cluj
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Partidul Naţional Liberal 

(PNL) îşi păstrează majo-

ritatea în Consiliul Local 

Cluj-Napoca, după alege-

rile de duminică, în timp 

ce alte trei partide „se 

bat” să prindă cât mai 

multe locuri de consilier.

PNL va domina Consiliul 

Local (CL) Cluj-Napoca, ur-

mând să facă alianţă cu Uni-

unea Democrată Maghiară din 

România (UDMR), cu care va 

negocia un loc de viceprimar, 

cel mai probabil tot cu Oláh 

Emese. Al doilea loc de vice-

primar îi va reveni, cel mai 

probabil, actualului vicepri-

mar, Dan Ştefan Tarcea (PNL).

Rezultatele fi nale la Con-

siliul Local Cluj-Napoca ara-

tă astfel:

• PNL – 52.810 voturi â 

54, 46%

• Alianţa USR-PLUS – 16.569 

voturi â 17,09%

• UDMR – 10.936 voturi â 

11,28%

• PSD – 7.222 voturi â 7,45%

PNL, fără emoţii în 
privinţa majorităţii

PNL nu are emoţii în ce-

ea ce priveşte Consiliul Lo-

cal: fără colaborarea cu altă 

formaţiune politică are asi-

gurate 15 locuri de consili-

er, iar printr-o înţelegere cu 

UDMR, care se menţine din 

anul 2012, îşi asigură şi ma-

joritate califi cată, necesară 

în cazul hotărârilor privind 

dobândirea sau înstrăinarea 

dreptului de proprietate în 

cazul bunurilor imobile.

Cel mai probabil, UDMR 

ar urma să primească trei 

sau patru locuri în Consiliul 

Local, însă lucrurile vor fi 

certe doar după negocierile 

care vor avea loc între par-

tide. În ceea ce priveşte Ali-

anţa USR-PLUS, deputatul 

Emanuel Ungureanu, candi-

dat la funcţia de primar, a 

respins categoric posibilita-

tea unei alianţe cu PNL în 

Consiliul Local.

Parlamentarul clujean a 

arătat că aleşii USR-PLUS vor 

da vot favorabil doar acelor 

proiecte pe care le consideră 

folositoare pentru cetăţeni, în-

să nu va face opoziţie de dra-

gul opoziţiei. Alianţa USR-PLUS 

ar urma să aibă patru sau cinci 

mandate de consilier local, în-

să totul depinde de negocie-

rile politice.

Partidul Social Democrat 

va fi , alături de Alianţa 

USR-PLUS, în opoziţie. Cu 

scorul de 7,45% obţinut la 

alegerile locale, îşi asigură 

două mandate de consilieri 

locali, posibil chiar trei, du-

pă negocieri. La redistribui-

rea celor trei locuri rămase, 

se vor lua în calcul mai mul-

te aspecte, inclusiv numărul 

absolut de voturi obţinute şi 

nu procentajele.

„Liberalii vor guverna 
la nivel local fără 
niciun fel de perturbare 
a agendei”

Mihnea Stoica, lector u-

niversitar la Facultatea de 

Ştiinţe Politice, Administra-

tive şi ale Comunicării 

(FSPAC) din cadrul Univer-

sităţii „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, arată că PNL 

va domina Consiliul Local, 

asigurându-şi o majoritate 

confortabilă, însă consilie-

rilor locali din opoziţie, acest 

mandat le oferă şansa să se 

afirme politic.

„Rezultatele alegerilor de 

duminica aceasta reflectă 

un sistem de tipul «partid 

dominant» în politica de pe 

malul Someşului. Avându-l 

pe Emil Boc «locomotivă», 

PNL a reuşit să îşi asigure 

o majoritate confortabilă în 

Consiliul Local, aşa că in-

diferent de numărul de lo-

curi pe care îl va avea fie-

care dintre celelalte parti-

de, liberalii vor guverna la 

nivel local fără niciun fel 

de perturbare a agendei. 

Pentru celelalte partide, din 

opoziţie, este irelevant că 

au doi sau trei consilieri 

(PSD), patru sau cinci 

(UDMR şi USR-PLUS, fieca-

re). La aceste cifre, din 

punct de vedere strict poli-

tic, este irelevant dacă au 

un consilier în plus sau în 

minus. Pentru partidele din 

opoziţie, relevant va fi ca 

acei consilieri pe care îi vor 

avea în Consiliul Local să 

poată folosi acest mandat 

ca pe o tribună în adevăra-

tul sens al cuvântului. Şi 

nu mă refer aici la o opo-

ziţie obtuză, doar de dra-

gul de a face opoziţie, ci la 

o activitate politică locală 

constructivă, inovativă”, a 

declarat Mihnea Stoica, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Sistemul „mașinii de vot pe bandă rulantă” 
continuă în Consiliul Local Cluj-Napoca
Componența Consiliului Local Cluj-Napoca, după alegerile locale. 
Câți consilieri va avea fiecare formațiune politică? Care este miza opoziției?

PNL nu are emoții în ceea ce privește CL. Fără colaborarea cu altă formațiune politică are asigurate 15 locuri de consilier.

Cine vor fi consilierii 
locali în următorii 
patru ani la Cluj?
PNL: Dan Ștefan Tarcea, 
Radu Moisin, Ovidiu Florian, 
Florin Gliga, Marius-Sorel 
Jurja, Radu Raţiu, Loredana 
Pop, Ovidiu Vișan, Radu 
Constantea, Călin 
Găbudean, Ovidiu Vaida, 
Daniel Moldovan, Bogdan 
Covaliu, Beniamin Chira, 
Andrei Irimie

Alianţa USR-PLUS: 
Alexandra Oană, Sergiu 
Hossu, Adriana Cristian, 
Radu Boloveschi, Dinu 
Ionescu

UDMR: Oláh Emese, 
Rácz Béla, Rácz Levente, 
Fugel Edina

PSD: Anca Ciubăncan, 
Valentin Cuibus, Vladimir 
Mătușan

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Viena desfăşoară astăzi o 

conferinţă virtuală intitula-

tă „Open Vienna – Go and 

Grow International”, care 

va prezenta o strategie de 

atragere a startup-urilor din 

Estul Europei.

Prin aceasta, participanţii pot 

afl a mai multe despre ecosiste-

me dinamice şi să se informeze 

despre diverse căi de a benefi cia 

de locaţii de afaceri din diverse 

industrii. Mai exact, aceştia ar pu-

tea să îşi extindă afacerile 

internaționale şi să ia în conside-

rare deschiderea unei locaţii de 

afacere în afara ţării, în Viena.

De ce tocmai Viena?

Ca hub central între Europa 

de Vest şi cea de Est, Viena func-

ţionează ca un conducător pen-

tru inovaţie în regiune. În ziua 

de azi, Viena e o locaţie atrac-

tivă care oferă un mix perfect 

de stabilitate politică şi fi nanci-

ară, poziţionare strategică, ac-

ces la fi nanţarea publică şi pri-

vată şi un hub cu un potenţial 

continuu de creştere, dovedit ca 

fi ind fundamental pentru a de-

păşi o criză globală.

Ca locaţie de afaceri de con-

ducere, Viena oferă echipamen-

te pentru companiile străine pen-

tru a obţine un punct de spri-

jin, chiar şi în timpuri provoca-

toare, adică de criză.

Oraşul este cunoscut la ni-

vel mondial pentru bogata moş-

tenire culturală, fi ind şi cel mai 

mare oraş universitar din Eu-

ropa Centrală. Se afl ă în topul 

calităţii vieţii pentru peste 180 

de naţionalităţi.

Totodată, a stat alături de ce-

tăţenii săi şi s-a dovedit în ulti-

mele luni a fi  un partener de în-

credere pentru comunitatea de 

afaceri. Viena este deschisă pen-

tru afaceri şi rămâne un „punct 

de topire” internaţional pe har-

ta europeană.

Experţii de la Viena din ca-

drul proiectului #OpenViena o 

să le introducă participanţilor 

benefi ciile ecosistemului şi vor 

furniza diverse perspective în 

arii specifi ce. O locaţie a com-

paniei în Viena oferă multe 

avantaje pentru antreprenorii, 

în special începători, din Cluj.

Ce poate să le ofere 
clujenilor acest proiect?

Prin oportunitatea pe care o 

oferă Viena oraşelor europene, in-

clusiv Cluj, acestea se pot dezvol-

ta enorm prin strategii inovative.

Aşadar, prin acest proiect 

participanţii pot învăţa:

¤ cum să îşi creeze o companie 

în întregime prin online

¤ să se „scufunde” în locaţia de 

afaceri şi imigraţia „inteligentă”, 

prin mutarea afacerii fi zic şi în a-

fara ţării, în Viena

¤ să descopere ecosistemul de 

start-up

¤ să afl e mai multe despre opor-

tunităţile de fi nanţare

¤ să exploreze aria inovaţiei şi 

a cercetării

¤ să se poată conecta cu experţi 

din Viena

¤ să participe la discuţii la ma-

sa rotundă „Go and Grow In-

ternational”

¤ oportunitatea de a întreba o-

rice doresc să afl e despre afaceri

Ce avem deja la Cluj?

Chiar dacă şi Clujul ar putea 

să profi te de strategia vieneză, şi 

oraşul transilvănean are entităţi 

care vin constant cu idei inovati-

ve. Cluj IT Cluster este o asocia-

ţie de tip cluster inovativ din anul 

2012 în care se numără peste 60 

de mii de companii IT, cu mii de 

angajaţi, şi o cifră de afaceri de 

peste 100 de milioane de euro. 

Pe lângă acestea, este în contact 

universităţi şi instituţii de cerce-

tare, dar şi organizaţii catalizator.

Clusterul urmăreşte creşte-

rea competivităţii în sectorul IT 

şi a vizibilităţii industriei IT, dar 

nu doar atât. Prin această aso-

ciaţie se urmăreşte şi poziţiona-

rea Clujului ca hub digital ino-

vator care să aibă un impact re-

gional şi international.

În prezent, asociaţia are o 

strategie în desfăşurare prin ca-

re se urmăreşte dezvoltarea di-

gitalizării în Cluj. De această 

strategie se ocupă Facultatea de 

Ştiinţe Politice, Administrative 

şi ale Comunicării care se afl ă 

în parteneriat cu asociaţia Cluj 

IT Cluster.

„Strategia de dezvoltare digi-

tală a comunităţii sub coordona-

rea FSPAC. La fel ca toate strate-

giile care sunt păstorite de FSPAC, 

a fost realizată cu ajutorul co-

munităţii. Noi am făcut cadru de 

dezvoltare metodologic reunind 

toate imputurile din partea acto-

rilor din comunitate, adică insti-

tuţii publice, primărie in princi-

pal, dar nu doar primăria, co-

munităţile de antreprenori din 

Cluj, atât cele de start-up-uri, dar 

cât şi companiile mari de IT, fi e 

că sunt reunite în clustere, fi e că 

nu. Strategiile îţi permit să poţi 

să ai o direcţie şi pe măsură ce 

oportunităţi apar, fi e de dezvol-

tare a unor noi programe şi pro-

iecte, fi e de fi nanţare, să le poţi 

încadra pe aceeaşi direcţie sau 

pe aceleaşi direcţii pe care le-ai 

decis în cadrul strategiei”, decla-

ră Nicu Urs, prodecan FSPAC.

Strategia la fi nal va conţine 

direcţii strategice prin care se va 

detalia cum se va dezvolta di-

gital comunitatea. Aceasta va 

conţine proiecte concrete cu sur-

se de fi nanţare şi parteneri im-

plicaţi, dar în prezent se afl ă în 

stadiu de creeare. Obiectivul lor 

este ca în luna noiembrie să fi e 

gata de implementare.

#OpenViena – o strategie pentru atragerea startup-urilor 
din Estul Europei. Ce ar putea învăţa Clujul din acest proiect?
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Ei sunt primarii comunelor judeţului Cluj
Aghireșu – Sorinel Gelu Lehene (PNL, reales)
Aiton – Nicolaea Făgădar (PNL, reales ex-PSD)
Aluniș – Mihai Sav (PNL, reales)
Apahida – Grigore Fati (PSD, reales)
Așchileu – Ana Cighir (PNL, reales ex-PSD)
Baciu – Balázs János (UDMR, reconfi rmat)
Băişoara – Liviu Ghib (PNL, reconfi rmat)
Beliș – Viorel Matiș (PSD, reales)
Bobâlna – Augustin Mureșan (PSD, reales)
Bonţida – Emil Cărhaţ (PNL, reales)
Borșa – Mariana Secară (PNL, reales)
Buza – Czegher Ștefan (UDMR, reales)
Căianu – Daniel Crişan (PNL, nou)
Călărași – Ioan Racolţa (PMP, reales)
Călăţele – Vasile Tripon (PNL, reales)
Cămărașu – Iancu Marcel Mocean (independent, reales ex-PSD)
Căpușu Mare – Gheorghe Iancu (PNL, reales)
Cășeiu – Silviu Boldor (PSD, reales)
Cătina – Borbély Florin (PMP, nou)
Câţcău – Călin Mureșan (PNL, reales)
Ceanu Mare – Virgil Păcurar (PMP, nou)
Chinteni – Lucia Magdalena Suciu (PSD, reales)
Chiuiești – Gavril Mihuţ (PNL, reales)
Ciucea – Radu Florin Abrudan (PNL, reales)
Ciurila –Teodor Cristinel Popa (PNL, reales)
Cojocna – Sorin Ranga (PNL, nou)
Corneşti – Cornel Chifor (PNL, nou)
Cuzdrioara – Simion Casian Rus (PNL, reales ex-PSD)
Dăbâca – Emil Cioban (PNL, reales)
Feleacu – Victor Gabriel Costea (PNL, reales ex-PSD)
Fizeșu Gherlii – Vasile Ioan Lup (PNL, reales)
Floreşti – Bogdan Pivariu (PNL, nou)
Frata – Cristian Cherecheş (PSD, nou)
Gârbău – Gheorghe Lucian Broaină (PNL, reales)
Geaca – Şofronie Moldovan (PNL, nou)
Gilău – Gelu Topan (PNL, nou)
Iara – Ioan Dorin Popa (PNL, reales)
Iclod – Ioan Emil Pârţoc (independent susţinut de PNL, reales)
Izvoru Crișului – Vasile Bodiș (UDMR, reales)
Jichișu de Jos – Ioan Moncea (PNL, reales ex-PSD)
Jucu – Dorel Valentin Pojar (PSD, reales)
Luna – Aurel Giurgiu (PNL, reales ex-PSD)
Măguri-Răcătău – Alexandru Livescu (independent, nou)
Mănăstireni – Ioan Condor (PSD, reales)
Mărgău – Mircea Suciu (PNL, nou)
Mărișel – Viorel Ghic (PNL, reales ex-PSD)
Mica – Tiberiu Roland Zelencz (PNL, reales ex-PSD)
Mihai Viteazu – Zeng Ioan (UDMR, reales)
Mintiu Gherlii – Dumitru Oltean (PNL, reales ex-PSD)
Mociu – Vasile Focșa (PNL, reales)
Moldovenești – Ioan Mărginean (UDMR, reales)
Negreni – Dorin Constantin Manea (PNL, reales)
Pălatca – Ioan Huldușan (PNL, reales)
Panticeu – Răzvan Butuza (Alianţa USR-PLUS, nou)
Petreștii de Jos – Ioan Pîrv (PNL, reales)
Ploscoș – Aurel Truţă (PNL, reales)
Poieni – Gheorghe Boca (PNL, reales)
Recea-Cristur – Alexandru Laurian Rus (PNL, reales)
Râşca – Alin Abrudan (PSD, nou)
Săcuieu – Gherorghe Cuc (ALDE, reales)
Sâncraiu – Póka Andrei-Gheorghe (UDMR, reales)
Săndulești – Călin Stelian Fărgaciu (PNL, reales ex-PSD)
Săvădisla – Asztalos István (UDMR, nou)
Sînmărtin – Ioan Fărtan (PNL, reales ex-PSD)
Sînpaul – Ovidiu Colceriu (PNL, reales)
Sic – Sallai Ioan (independent, reales)
Suatu – Szabó Mihai (UDMR, reales)
Tureni – Elena Daniela Mănăilă (PNL, reales)
Tritenii de Jos – Dan Alexandru (Partidul Verde, nou)
Ţaga – Romulus Mârza (PNL, reales)
Vad – David Prunean (PNL, reales)
Unguraș – Mureșan Ildikó (UDMR, reales)
Valea Ierii – Dorin Nap (PSD, nou)
Viișoara – Ioan Roman (PSD, reales)
Vultureni – Eugen Mureșan (PNL, reales)
* în localitățile evidențiate au fost aleși primari noi față de alegerile locale din 2016

Culorile administrației clujene:
Roșu (puțin), galben (mult) și albas
asortat cu 11% verde
Din cele 81 de primării, două treimi au fost adjudecate de liberali. 17 primari sunt no

Victoria lui Bogdan Pivariu (PNL) în Florești, 
surpriza alegerilor locale din județul Cluj
Bogdan Pivariu, candidatul Partidului Național 
Liberal (PNL), a câștigat alegerile locale din 
Florești în fața independentului Horia Șulea, as-
ta deși fostul edil era considerat marele favorit, 
chiar dacă a fost suspendat din PNL, după o 
condamnare penală pe numele celui care a con-
dus destinele celei mai mari comune din 
România timp de opt ani.

„Orice câștigător este dator cu un mesaj de 
mulțumire, dar mulțumirile pe care vreau să vi 
le adresez nu vi le adresez doar din politețe. 
(...) Dincolo de eforturile mele de a mă face cu-
noscut, voi ați avut încredere și disponibilitate 
pentru un politician tânăr, care visează viitorul 
alături de voi”, a declarat Bogdan Pivariu, după 
aflarea rezultatelor.

Pivariu speră că în viitorul apropiat cetățenii din 
Florești se vor putea bucura de o platformă digi-
tală care să permită plata taxelor online, dar și 
rezolvarea altor probleme printr-un singur click. 

De asemenea, el își dorește să acceseze cât mai 
multe fonduri europene pentru achiziționarea 
unor tablete pentru elevi, dar și un catalog onli-
ne pentru cadrele didactice.

INDEPENDENȚI
ALDE
ALIANȚA USR-PLUS
UDMR
PARTIDUL VERDE
PSD
PNL
PMP
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În urma afl ării rezultate-

lor fi nale la alegerile loca-

le de duminică, Partidul 

Naţional Liberal (PNL) 

s-a bucurat în mod cert 

de cea mai mare încrede-

re din partea clujenilor.

La scrutinul de duminică, 

42,9% din cei 618.541 de ale-

gători, adică un total de 265.380 

votanţi au ieşit să pună ştam-

pila pe aleşii locali. În urma 

cifrelor centralizate de Autori-

tatea Electorală Permanentă, 

Clujul s-a numărat printre ju-

deţele codaşe la nivel naţional 

în privinţa prezenţei la vot. 

Alegerile s-au încheiat însă, 

iar rezultatele demonstrează o 

tendinţă generală a clujenilor, 

care au mizat în marea lor ma-

joritate pe vechii edili.

Astfel, în urma scrutinului, 

avem nume noi de primari în 

doar 17 localităţi din cele 81 

de unităţi administrativ-terito-

riale de pe raza judeţului Cluj. 

Asta dacă luăm în considera-

re rezultatele alegerilor locale 

din 2016, fără a ţine cont de 

schimbările prilejuite de con-

damnările defi nitive urmate 

de destituirile semnate de pre-

fectul judeţului Cluj, ori chiar 

decesul primarului, cum s-a 

întâmplat în comuna Corneşti.

PNL „zdrobeşte” rivalii 
cu 63% din mandate

După consemnarea rezul-

tatelor fi nale, PNL şi-a adju-

decat 51 de primării din jude-

ţul Cluj, adică 62,96% din to-

tal, o diferenţă covârşitoare 

faţă de următorul partid, PSD, 

cu doar 11 primari (13,58%). 

Următorii în topul preferinţe-

lor clujenilor sunt candidaţii 

Uniunii Democrate Maghiare 

din România (UDMR), cu 9 

primari aleşi (11,11%).

Urmează candidaţii inde-

pendenţi din 4 comune, cu pre-

cizarea că edilul-şef din Iclod, 

Ioan Emil Pârţoc a fost susţi-

nut de PNL. Cu trei primari se 

mândreşte şi Partidul Mişca-

rea Populară (PMP), în timp 

ce Alianţa USR-PLUS, Alianţa 

Democraţilor şi Liberalilor (AL-

DE), respectiv Partidul Verde 

(PV) se mulţumesc doar cu câ-

te un mandat de primar în lo-

calităţile din judeţul Cluj.

Clujul mizează pe experienţă!
Schimbări de primar în doar 17 localităţi. PNL a „măturat“ concurenţa.

Cine sunt primarii 
din oraşele judeţului?
mun. Cluj-Napoca – Emil Boc (PNL, 
reales)

mun. Turda – Cristian Matei (PNL, 
reales ex-PSD)

mun. Dej – Costan Morar (PNL, re-
ales ex-PSD)

mun. Câmpia Turzii – Dorin 
Nicolae Lojigan (PNL, reales)

mun. Gherla – Ovidiu Drăgan 
(PNL, nou)

oraș Huedin – Mircea Moroșan 
(PNL, reales)

stru (foarte puțin), 

i, doi interimari și-au confirmat mandatele.

Pagini realizate de: Mihaela Puiac, Ioana Hotea și Raymond Füstös
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Pământul are „ochi” care 

pot detecta diferitele lun-

gimi de undă ale luminii 

prin telescoapele instalate 

pretutindeni pe glob şi 

prin fl ota de observatoare 

din spaţiu.

De la undele radio la radi-

aţiile gamma, această aborda-

re pe multiple lungimi de un-

dă este crucială pentru o în-

ţelegere cât mai bună a dife-

ritelor obiecte din spaţiu.

În această imagine se 

află roiul galactic Abell 

2744, cunoscut şi sub nu-

mele de „Roiul Pandora”. 

Acest roi s-a format prin 

alăturarea a cel puţin pa-

tru roiuri de galaxii timp 

de aproximativ 350 milioa-

ne de ani. Studierea roiu-

lui în cadrul programului 

Frontier Fields, cu ajutorul 

te lescoapelor  spaţ ia le 

Hubble şi Spitzer, a condus 

la identificarea celei mai 

vechi galaxii cunoscute. Ga-

laxia Abell 2744 Y1 a fost 

observată aşa cum apărea 

la 650 milioane de ani du-

pă Big Bang şi este de apro-

ximativ 30 de ori mai mi-

că decât Calea Lactee.

Roiurile galactice sunt con-

siderate cele mai mari structuri 

din Univers care sunt menţinu-

te de gravitaţie. Ele conţin can-

tităţi incomensurabile de gaze 

superfi erbinţi, cu temperaturi 

de ordinul zecilor de milioane 

de grade Celsius, care strălucesc 

puternic în spectrul razelor X.

Această imagine îmbină 

observaţii făcute în spectrul 

razelor X de către Chandra 

X-Ray Observatory (emisiile 

albastre difuze) cu observaţi-

ile în spectrul vizibil realiza-

te de Telescopul Spaţial Hubble 

(roşu, verde şi albastru).

Pământul are „ochii” aţintiţi 
asupra universului!

Rămăşiţe ale unor cor-

puri de apă de la supra-

faţa lui Marte ar putea 

să fie în continuare 

ascunse sub forma unor 

mici lacuri supersărate, 

sub calota glaciară 

de la polul sud al 

Planetei Roşii, conform 

unui nou studiu publicat 

de Nature Astronomy, 

transmite Space.com.

Timp de mai multe de-

cenii, cercetătorii au bă-

nuit că sub calotele pola-

re ale lui Marte se află a-

pă, la fel ca şi pe Pământ. 

În 2018 cercetătorii au de-

tectat dovezi ale existen-

ţei unui astfel de rezervor 

de apă pe Planeta Roşie – 

un lac cu diametrul de 19 

kilometri, aflat sub un strat 

de gheaţă de aproximativ 

1,5 kilometri la polul sud 

al lui Marte.

Atunci, cercetătorii sus-

ţineau că studierea acestui 

lac subglaciar ar putea ofe-

ri dovezi despre apariţia vie-

ţii în trecutul lui Marte şi 

eventuala existenţă a unor 

forme de viaţă simple, ex-

tremofile, în prezent. Au fost 

ridicate însă şi numeroase 

semne de întrebare cu pri-

vire la originea, compoziţia 

şi vechimea acestui lac.

Salinitatea ridicată 
menţine apa în stare 
lichidă

În noul studiu au fost fo-

losite datele obţinute de la ra-

darul MARSIS de pe sonda or-

bitală Mars Express, aparţi-

nând Agenţiei Spaţiale Euro-

pene (ESA) pentru a scana re-

giunea de 250 pe 300 de kilo-

metri din jurul lacului subgla-

ciar descoperit în 2018. În ca-

drul studiului au fost folosite 

tehnici utilizate pentru detec-

tarea de lacuri sub gheţarii 

din Antarctica.

Cercetătorii au confi rmat 

existenţa lacului şi au ajuns 

la concluzia că acesta ocupă 

o suprafaţă de 20 pe 30 de ki-

lometri. Nu s-a putut stabili 

adâncimea lacului pentru că 

radarul MARSIS nu poate pe-

netra apa sărată, după cum a 

explicat unul dintre autorii 

noului studiu, Elena Pettinelli, 

geofi zician la Universitatea 

Tre din Roma.

Mai mult decât atât, Petti-

nelli şi colegii săi au identifi -

cat alte trei lacuri cu dimen-

siunile de aproximativ 10 pe 

10 kilometri. Pereţi de rocă se-

pară aceste corpuri de apă mai 

mici de lacul principal desco-

perit în 2018. Cercetătorii sunt 

de părere că aceste lacuri sunt 

extrem de sărate. Salinitatea 

ridicată menţine apa în stare 

lichidă în pofi da condiţiilor 

extrem de reci de la polul aus-

tral al Planetei Roşii.

Deşi calota glaciară marţi-

ană se topeşte uşor în tempe-

raturile mai ridicate din tim-

pul zilei, oamenii de ştiinţă 

nu cred că aceste lacuri s-au 

format prin topirea gheţii, ci 

consideră că ar fi  rămăşiţele 

unui corp mai mare de apă 

care s-a afl at la suprafaţa pla-

netei în urmă cu milioane sau 

chiar miliarde de ani.

Lacurile, un habitat 
excelent pentru viaţă

De asemenea, cercetătorii 

au luat în considerare posibi-

litatea topirii calotei glaciare 

din cauza activităţilor geoter-

male, dar această explicaţie 

era plauzibilă dacă ar fi  exis-

tat un singur astfel de corp de 

apă. Formarea mai multor ast-

fel de lacuri ar fi  necesitat o 

uriaşă anomalie geotermală. 

„Nu cred că este posibil din 

punct de vedere fi zic, ţinând 

cont de ceea ce ştim”, a sub-

liniat Pettinelli.

În schimb, aceste lacuri 

ar fi  putut să se formeze în 

condiţiile unor temperaturi 

mai ridicate din trecutul Pla-

netei Roşii. „Este un sistem 

complex, nu un singur lac. 

Acest lucru sugerează că la-

curile s-au format în contex-

tul unor condiţii de mediu 

care au infl uenţat o regiune 

mai extinsă şi ar putea fi  al-

te corpuri de apă similare în 

apropierea celor patru”, con-

form lui Pettinelli.

Dacă însă aceste lacuri 

„sunt rămăşiţele unui corp 

mare de apă afl at cândva la 

suprafaţa planetei, cu sigu-

ranţă că ar fi  reprezentat un 

excelent habitat pentru via-

ţă, fi e ea dispărută sau încă 

prezentă pe Marte”, a susţi-

nut Pettinelli.

Conform cercetătoarei ita-

liene, misiunea ideală pen-

tru a studia potenţialul pen-

tru viaţă al acestor lacuri es-

te forarea până la adâncimea 

de 1,5 kilometri prin calota 

glaciară, însă această misiu-

ne nu este posibilă cu teh-

nologia disponibilă.

Ce surprize ascunde Planeta Roșie?
Patru lacuri supersărate au fost găsite sub calota glaciară de la polul austral de pe Marte

Pentru viitor, oamenii de ştiinţă doresc să caute şi alte astfel de sisteme de corpuri de apă subglaciare, atât la polul austral, cât şi la cel boreal al Planetei Roşii
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Lideri din 64 de ţări şi 

Uniunea Europeană au 

semnat un angajament 

pentru inversarea pierde-

rilor fără precedent la 

nivelul habitatelor natu-

rale până în anul 2030, 

relatează agenţia DPA.

„Prin susţinerea acestui 

Acord pentru Natură ne an-

gajăm nu doar la cuvinte, ci 

şi la acţiune semnifi cativă şi 

responsabilitate reciprocă pen-

tru a aborda urgenţa planeta-

ră”, au convenit semnatarii.

„Ştiinţa demonstrează în 

mod clar că pierderea biodi-

versităţii, degradarea supra-

feţelor terestre şi a oceanelor, 

poluarea, epuizarea resurse-

lor şi schimbările climatice 

sunt accelerate într-un ritm 

fără precedent”, se mai arată 

în document.

„Această accelerare pro-

voacă un prejudiciu ireversi-

bil sistemelor noastre care 

susţin viaţa şi agravează să-

răcia şi inegalităţile, precum 

şi foametea şi malnutriţia”, 

indică acordul.

Angajamentele includ pla-

sarea biodiversităţii în cen-

trul revenirii în urma crizei 

declanşată de noul corona-

virus; susţinerea lanţurilor 

de aprovizionare durabile; 

stoparea activităţilor de pes-

cuit nereglementate; elimi-

narea până în 2050 a scur-

gerilor de plastic în oceane; 

şi stoparea trafi cului ilicit de 

animale sălbatice.

Cei mai mari poluatori 
au fost absenţi

Printre semnatari se nu-

mără preşedintele francez 

Emmanuel Macron, cancela-

rul german Angela Merkel şi 

premierul britanic Boris John-

son. Însă, liderii unora din-

tre cei mai mari poluatori la 

nivel mondial – Brazilia, Chi-

na, India şi Statele Unite – 

nu au participat.

Acordul vine cu puţin timp 

înaintea unei reuniuni la ni-

vel înalt a ONU pe tema bi-

odiversităţii, organizată as-

tăzi, considerată o oportuni-

tate pentru lideri de a-şi spo-

ri angajamentele privind com-

baterea degradării mediului, 

notează DPA.

Angajamentul urmează pu-

blicării, la începutul acestei 

luni, a unui important raport 

al ONU, care a constatat că 

niciunul dintre cele douăzeci 

de obiective globale privind 

biodiversitatea, convenite cu 

zece ani în urmă şi având ca 

termen limită anul 2020, nu 

a fost pe deplin îndeplinit.

În luna mai 2021, conven-

ţia COP15 pentru biodiversi-

tate, care va avea loc la 

Kunming, în China, va con-

veni asupra unei strategii pe 

zece ani pentru stoparea dis-

trugerii habitatelor naturale.

Zeci de ţări promit 
să inverseze dezastrul 
habitatelor naturale

Ministrul polonez de 

Externe, Zbigniew Rau, 

consideră că „este în inte-

resul ţării sale” să susţină 

societatea civilă care 

apare în Belarus şi să pro-

moveze democraţia în 

vecinul său de la est, 

informează thenews.pl.

Într-o declaraţie pentru 

postul public de radio polo-

nez, Rau a spus că un ase-

menea sprijin este în concor-

danţă cu interesele naţiona-

le ale Poloniei în calitate de 

ţară afl ată în fl ancul estic al 

NATO. „Democratizarea Be-

larusului garantează stabili-

tate politică pe termen lung 

şi o dezvoltare armonioasă 

în acea ţară”, a declarat şe-

ful diplomaţiei poloneze.

El a adăugat că „Polonia 

trebuie să privească tensiu-

nile din ţara vecină din per-

spectiva flancului estic al 

NATO”. „Ultimul lucru de 

care avem nevoie în aceas-

tă parte a Europei este o pre-

zenţă militară crescută în 

Belarus”, a subliniat demni-

tarul polonez.

Lukaşenko, 
(re)investit în secret

În Belarus au loc proteste 

cotidiene după alegerile pre-

zidenţiale din 9 august, des-

pre care opoziţia este convin-

să că au fost fraudate pentru 

a-i asigura lui Aleksandr Luka-

şenko cel de-al şaselea man-

dat consecutiv.

Reprezentanta opoziţiei, 

Svetlana Tihanovskaia, care 

s-a plasat pe poziţia secundă 

conform rezultatelor ofi ciale 

ale scrutinului, s-a refugiat în 

Lituania şi face lobby în ve-

derea unei tranziţii paşnice a 

puterii în Belarus.

Învestirea lui Aleksandr 

Lukaşenko, desfăşurată 

miercurea trecută fără un 

anunţ prealabil, în secret, 

a dus la manifestaţii spon-

tane care au adunat mii de 

persoane, mai ales în Min-

sk. Poliţia le-a dispersat vi-

olent, folosind tunuri cu a-

pă şi grenade cu gaze lacri-

mogene, iar 364 de persoa-

ne au fost arestate, dintre 

care 252 la Minsk, conform 

Ministerului de Interne.

Polonia vrea 
să sprijine societatea 
civilă din Belarus

Mii de oameni au ieşit 

pe străzile din oraşele 

catalane pentru a pro-

testa, după ce liderul 

separatist Quim Torra a 

fost suspendat din func-

ţia de premier pentru 

nesupunere, informează, 

marţi, dpa.

Luni dimineaţa, Curtea 

Supremă a confirmat în una-

nimitate o hotărâre a tribu-

nalului regional catalan de 

anul trecut împotriva căre-

ia Torra a făcut apel şi ca-

re stipula că liderul cata-

lan, în vârstă de 57 de ani, 

nu poate ocupa funcţii pu-

blice timp de 18 luni.

Torra va plăti de aseme-

nea o amendă de 30.000 de 

euro şi trebuie să-şi trans-

fere funcţia de prim-minis-

tru regional adjunctului său, 

Pere Aragones. Mass-media 

apreciază că acest lucru se 

va întâmpla săptămâna vii-

toare, iar Aragones ar tre-

bui să convoace atunci noi 

alegeri pentru începutul anu-

lui viitor.

Curtea Supremă 
realimentează 
tensiunile din Catalonia?

Protestele care au avut 

loc, luni seara, la Barcelo-

na s-au concentrat în Par-

cul Ciutadella, vis-a-vis de 

parlamentul regional. Între 

500 şi 1.000 de manifes-

tanţi s-au adunat acolo, au 

relatat mass-media din re-

giune. Protestatarii au arun-

cat în poliţişti cu petarde, 

pungi cu gunoi, pietre şi 

căpăţâni de porci. De ase-

menea, ei au dat foc la con-

tainere de gunoi.

Protestul a fost oprit în 

jurul orei locale 23:00 (21:00 

GMT), a informat televiziu-

nea de stat spaniolă RTVE. 

Totodată, Torra a refuzat să 

dea jos simboluri şi afişe ale 

mişcării catalane de inde-

pendenţă de pe clădirea un-

de se află biroul său şi de 

pe alte clădiri publice îna-

inte de alegerile parlamen-

tare din acest an, sfidând 

regulile formulate de Comi-

sia Electorală.

Unii dintre protestatari 

au cerut eliberarea separa-

tiştilor care se află la în-

chisoare, pe care i-au nu-

mit „prizonieri politici”. 

Observatori atenţionează 

că decizia Curţii Supreme 

ar putea realimenta tensi-

unile de pe marginea inde-

pendenţei Cataloniei, mai 

ales că survine în mijlocul 

pandemiei de coronavirus 

şi la cea de-a treia aniver-

sare a referendumului ile-

gal asupra independenţei.

Reprezentanţi ai separa-

tiştilor şi partidele de stân-

ga din Spania au criticat 

verdictul, calificându-l drept 

„o ruşine” şi „un atac îm-

potriva democraţiei” şi a li-

bertăţii de exprimare. Ma-

nuel Castells, ministru pen-

tru învăţământ universitar 

din cadrul guvernului cen-

tral, a descris decizia jude-

cătorilor drept „o provoca-

re într-o situaţie deja foar-

te complicată”.

Torra: „Nu abandonez 
şi nu mă resemnez!”

Acum, situaţia din Cata-

lonia este foarte nesigură, 

potrivit informaţiilor de la 

televiziunea spaniolă. Pro-

teste au avut loc zile în şir 

la Barcelona în acest an, du-

pă ce Curtea Supremă a con-

damnat 9 lideri separatişti 

la pedepse între 9 şi 13 ani 

de închisoare pentru rolul 

lor în referendum.

La rândul său, liderul se-

paratist catalan Quim Torra 

a replicat că îşi va continua 

la nivel european lupta pen-

tru independenţa provinci-

ei. „Nu abandonez şi nu mă 

resemnez”, a spus el într-un 

discurs în catalană la sediul 

Generalitat (guvernul auto-

nom la Cataloniei), la Bar-

celona, înconjurat de mem-

brii guvernului său.

Quim Torra a adăugat că 

„nu acceptă” sentinţa pro-

nunţată la Madrid de Tribu-

nalul Suprem, cea mai înal-

tă instanţă judiciară din Spa-

nia, care a confi rmat că nu 

poate ocupa funcţii publice 

timp de 18 luni pentru nesu-

punere. Acest verdict „doreş-

te să răstoarne guvernul Ca-

taloniei”, a spus el, anunţând 

că vor avea loc noi alegeri re-

gionale şi îndemnând electo-

ratul să facă „un nou plebis-

cit” pentru independenţă.

De precizat, că Quim Tor-

ra a fost condamnat în de-

cembrie de tribunalul supe-

rior din Catalonia pentru că 

a refuzat să asculte ordinul 

de a retrage simboluri sepa-

ratiste de pe instituţii publi-

ce în timpul campaniei elec-

torale pentru legislativele 

din aprilie 2019. „Voi duce 

cauza libertăţii de exprima-

re şi cauza independenţei la 

nivelul Europei şi vom câş-

tiga”, a spus el, fără a spe-

cifica exact ce acţiuni inten-

ţionează să întreprindă.

„Fierbe” Catalonia!
Mii de catalani au ieșit în stradă, după ce liderul separatist Quim Torra 
a fost suspendat din funcție de instanța supremă din Madrid

Destituirea lui Quim Torra riscă să reanime tensiunile din Catalonia, unde condamnarea în octombrie 2019 
a unor lideri separatişti la închisoare pentru tentativa de secesiune din 2017 
a antrenat numeroase manifestaţii, dintre care unele au degenerat în violenţe
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam termo-
pan PVC, podele parchet, uși inte-
rior lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în sub-
solul blocului, parcare cu abona-
ment în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis 
cu termopan, geam la baie, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, deco-
mandat, str. Trotușului, supr. 74 
mp, complet fi nisat, gresie, faian-
ţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa to-
tal 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
la etaj, curte și grădină cu pomi 
fructiferi, la 50 km de Cluj-Napoca. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-592735 sau 0749-012212.

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând 30 ari teren în Valera 
Ierii Plopi, drum de acces, fân-
tână, curenty electric în zonă. 
merită văzut! Pentru informaţii 
și ate detalii sunaţi la tel. 
0748-882701. (7.14)

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis de 
Pensiunea Sfânta Sava, teren plan, 
compact, pretabil pentru construcţii 
de anvergură, front 280 m direct la 
șoseaua europeană E60, curent 
electric, carte funciară, preţ 4 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (7.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, front 
27 m la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren,  
preţ 10 euro/mp. Informaţii la 
telefon 0744-653097. (7.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (7.7)

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 
și 1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel 0741-040 
064 sau 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-
pii, căutăm o garsonieră de în-
chiriat fără mobilă sau semimo-
bilat pe termen lung. Așteptăm 
telefoane pe nr. 0746-499960 
sau 0759-663204.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, în cart. Mărăști, str. Teleor-
man, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis cu 
termopan, geam la baie, renovat 
recent, mobilat, utilat, preţ 350 eu-
ro, negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, bobilat, utilat, fi nisat 
modern, parcare, preţ 400 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0740-694047.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, 
izolat termic, utilat complet, ocupa-
bil imediat din 01.06.2020, cart. 
Mărăști, zona Cinema Mărăști, preţ 
350 euro. Pentru informaţii și deta-
lii sunaţi la 0758-051260.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0749-010592.

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor, de preferabil din 10 
octombrie. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Pentru oferte, aș-
tept telefoane la 0749-974302 
sau 0755846290. (2.7)

Societate
angajează

TEHNICIAN INTREŢINERE 
COMPRESOARE.

Telefon 0726-392686. 
(2.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (2.7)

¤ Ehipă formată din două per-
soane, caută de lucru ca șofer 
pentru curse tur-retur, weeken-
duri libere sau la două săptă-
mâni, în comunitatea europea-
nă. Pentru informaţii și detalii su-
naţi la 0747-913740 sau 
0747-543038. (3.7)

Masaj terapeutic, re-
laxare și refl exoterapie la 
domiciliu. Efecte imediate 
garantate. În caz contrar 

se restituie 50%. Mai mul-
te detalii la numărul de te-
lefon 0758 815 811.(2.4)

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer serio-
zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, cat. B, 
C, E, experienţă pe Europa, limbi 
cunoscute engleza, germană, itali-
ană, tur-retur, weekendurile liber. 
Aștept telefoane la 0747-913740 
sau 0747-543038. (3.7)

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

¤ Clujean serios, muncitor, caut de 
lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 
0749-974302.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(2.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (2.7)

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sportive. 
Aștept telefoane la 0759-660846.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 
RON. Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(11.11)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (7.14)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (9.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bu-
nă de funcţionare, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.14)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, 
cu cuptor, în stare bună de funcţio-
nare. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (9.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (9.14)

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, sta-

re perfectă, preţ 250 RON/buc. 
și raft de bibliotecă cu dulap 
pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos, 
cu chei, dim 205 x 90 x 40 cm, 
culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741 278287.

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (8.14)

DIVERSE

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, la preţ 
negociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (2.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (2.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă la 
preţul de 10 RON/kg, zonă ne-
poluată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (2.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(11.11)

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pen-
tru informaţii și detalii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0745-265436.

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (11.11)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 0745-300323 
sau 0264-424005. (11.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(11.11)

PIERDERI

¤ TRISOM RECORD S.A., societa-
te cu sediul social în Mun. Cluj-
Napoca, Bd. Muncii, nr.18, jud. 
Cluj, înmatriculată la O.N.R.C. 
Cluj, sub nr. J12/4542/2004, 
C.U.I. 17041218, prin administra-
tor, declar pierdute și nule urmă-
toarele certifi cate constatatoare: 
50996/08.05.2019 de la sediul 
principal și 50996/08.05.2019 
de la sediul secundar.

¤ TRISOM BUFTEA S.A., societate 
cu sediul social în Mun. Cluj-Na-
poca, Bd. Muncii, nr.18, jud. Cluj, 
înmatriculată la O.N.R.C. Cluj, sub 
nr. J12/4540/2004, C.U.I. 
17041196 prin administrator, 
declar pierdute și nule următoa-
rele: certifi cat de înmatriculare 
nr. B1430083/21.04.2008 și 
certifi catul constatator nr. 
9526/10.02.2020.

¤ MĂGURA IMPEX S.R.L., C.U.I. 
2895743, J12/4416/1992, 
anunță pierderea certifi catelor 
constatatoare. Se declară nul. 
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Visuri la cheie 

22:30 Ferma. Orășeni vs 

Săteni   

ANTENA 1

12:00  Observator 

14:00  Mireasa 

16:00  Observator 

17:00  Acces direct 

19:00  Observator 

20:30  Chefi  la cuțite 

22:45  Sacrifi ciul 

23:45  Observator  

PRO TV

13:00  Știrile Pro Tv 

14:00  Lecţii de viaţă 

15:00  La Maruţă 

17:00  Știrile Pro Tv 

18:00  Ce spun românii 

19:00  Știrile Pro Tv 

20:30  Visuri la cheie 

22:30  Ferma. Orășeni vs 

Săteni 

23:30  Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

16:00 Paradisul femeilor 

18:00 Focus 18 

19:30 Trăsniți 

20:00 Cronica cârcotașilor 

22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus din inima 

României 

23:30 Trăsniți 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 În căutarea adevărului 

15:00 Teo Show 

17:00 Puterea dragostei 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Pretul fericirii 

23:00 Bravo, ai stil!

LOOK TV

12:00 STUDIO UCL 

13:00 TELESHOPPING 

14:00 FOTBALL ALL INCLUSIVE 

15:00 TELESHOPPING 

16:00 Ferencvaros - Molde 

18:00 REZUMATELE ETAPEI 

BUNDESLIGA 

19:00 REUMATE UCL 

19:45 Brest - PSG 

21:15 ȘTIRILE LOOK 

21:30 Bayern - Dortmund 

23:30 SERIE A FULL IMPACT 

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

Firmă autorizatăFirmă autorizată

EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia Pentru Protecţia Mediului Cluj, anunţă publicul 
interesat că „Elaborare PUZ conform legii nr. 35/2001 
modifi cată şi actualizată“, în Cluj-Napoca, strada Voievod 

Gelu, F.N., titular: BĂLEA SIMINA IULIA, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. 

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, bl. 
9B, cod. 400609, fax 0264-410722, fax: 0264-410716 
email: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-13, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

KALLOS FRANCISC, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „Elaborare PUZ conform legii 350/2011 
actualizata“, amplasat în Cluj-Napoca, str. G.V.Bibescu, 
F.N., jud. Cluj.

 Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor nr. 
99 și la sediul proiectantului, str. Universităţii, nr. 3, Ap. 27B, 
Cluj-Napoca, din data de 30.09.2020, între orele 8-14.

 Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în dată de 14.10.2020, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod. 400609, fax 0264-412914, 
email: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14.
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Pierderi uriaşe 
în fotbalul italian

Seria A a pierdut venituri de 
peste 500 milioane euro din 
cauza pandemiei de coronavi-
rus, a anunţat directorul execu-
tiv al primei ligi italiene de fot-
bal, Luigi De Siervo, la televizi-
unea publică, conform Reuters. 
În lupta contra infectării cu 
COVID-19, guvernul italian a 
respins propunerea de a permi-
te accesul mai multor spectatori 
la evenimentele sportive, inclu-
siv creșterea actualei limite de 
la 1.000 spectatori la meciurile 
din Serie A la un sfert din capa-
citatea stadioanelor. De Siervo 
a precizat că din cauza reducerii 
încasărilor din vânzarea bilete-
lor și diminuarea contractelor 
de sponsorizare, ca urmare a 
situaţiei economice difi cile, 
Seria A se confruntă cu pierde-
rea unor venituri de peste 500 
milioane euro. Reţeta din vân-
zarea biletelor atinge 11% din 
veniturile totale ale cluburilor 
din Seria A, cifrate la 2,5 miliar-
de euro pe an, aportul principal 
fi ind adus de drepturile de tele-
vizare. Sumele provenite din 
drepturile de televizare vor 
avea însă de asemenea de su-
ferit, deoarece reţelele de tele-
viziune din întreaga lume au 
venituri diminuate din reclame 
și vor reduce înţelegerile pri-
vind aceste drepturi. Pentru a 
diminua impactul pandemiei a-
supra cluburilor, Seria A plănu-
iește să vândă un pachet mino-
ritar de acţiuni al unei noi com-
panii, care va negocia drepturi-
le de televiziune pe următorii 
zece ani. Două grupuri private 
rivale, conduse de CVC Capital 
și Bain Capital, luptă pentru a 
cumpăra un procent de 10% 
din acţiunile noii companii.

Pe scurt

PUBLICITATE

CFR Cluj s-a califi cat 

în play-off, după ce a tre-

cut cu 1-0 de formaţia 

suedeză Djurgarden, 

într-un meci disputat 

pe terenul nordicilor.

KuPS este o formaţie ne-

cunoscută la prima vedere, 

care a ajuns în play-off dato-

rită unui succes cu 2-0 în fa-

ţa celor de la Suduva, în tu-

rul 3 preliminar.

CFR Cluj – KuPS. Cine 
este adversara CFR-ului?

KuPS are un lot cotat la 4,23 

milioane de euro, fi ind mai slab 

cotat ca lotul unor echipe pre-

cum Academica Clinceni, Chin-

dia Târgovişte sau FC Argeş. 

Finlandezii par la prima vede-

re un adversar facil, dar cam-

pionii României ar putea avea 

probleme mari în duelul de joi.

Finlandezii sunt o forma-

ţie net inferioară celor de la 

Djurgarden şi mult sub Dina-

mo Zagreb. KuPS se aseamă-

nă mult cu CFR Cluj şi are un 

joc bazat în primul rând pe o 

organizare defensivă excelen-

tă. Adversarii campioanei Ro-

mâniei sunt extrem de peri-

culoşi la fazele fi xe având ju-

cători extrem de bine clădiţi 

din punct de vedere fi zic.

Golgheterul echipei este  

brazilianul Rangel, cel care 

principalul pericol pentru 

poarta lui CFR Cluj. Rangel 

a înscris 12 goluri pentru 

KuPS şi este cel mai scump 

jucător din lot. O cotă de pia-

ţă bună au şi Petteri Penna-

ne sau Otso Virtanen.

Finlandezii au fost nevoiţi 

să importe 12 străini pentru 

a putea emite pretenţii în cu-

pele europene, iar în lotul lor 

fi gurează doi portughezi, doi 

brazilieni şi mai mulţi jucă-

tori din Africa.

KuPS a oprit supremaţia 
lui HJK Helsinki

KuPS a reuşit să opreas-

că supremaţia formaţiei din 

capitala Finlandei şi a câş-

tigat un titlu nesperat în Vei-

kkausliiga. Valoarea finlan-

dezilor a fost confirmată de 

meciul cu Slovan Bratisla-

va, acolo unde a produs su-

priza şi a eliminat formaţia 

din Slovacia la loviturile de 

departajare.

Nordicii sunt antrenaţi de 

Arne Erlandsen, un tehnician 

cotat bine în zona nordului. 

Veteranul de 60 de ani a 

antrenat echipe importante 

precum Lilleström sau Göte-

borg în Norvegia, respectiv 

Suedia. Arne Erlandsen a 

ajuns la KuPS în anul 2019 

şi a reușit să schimbe com-

plet faţa echipei.

Cum ar putea arăta 
primul 11 în meciul 
CFR Cluj – KuPS?

Conform informaţiilor a-

părute în presa finlandeză, 

Arne Erlandsen a gândit un 

prim 11 în sistem 4-3-3.

Echipă probabilă KuPS: 

Virtanen – Savolainen, Tara-

sovs, Nuno Tomas, Plick – 

Boateng, Nissila, Purje – Sa-

le, Pennanen, Rangel

Dan Petrescu ne-a obişnu-

it cu multe surprize în primul 

„11”, însă putem intui că ju-

cători precum Vinicius, Deac, 

Rondon, Djokovic sau Camo-

ra nu au cum să lipsească în 

meciul de joi seara.

Echipa probabilă CFR 
Cluj: Bălgrădean – Susic, 

Burcă, Vinicius, Camora – 

Bordeianu – Deac, Djokovici, 

Păun – Rondon, Debelujh.

CFR – KuPS, în play-off-ul Europa League. 
Cine sunt adversarii campioanei României?
CFR joacă mâine, de la ora 18:30, împotriva formaţiei finlandeze, în play-off-ul Europa League, 
într-un meci care se va disputa pe arena „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Ana Bogdan s-a calificat în turul 2 la Roland Garros 
Ana Bogdan s-a califi cat în 

runda a doua a turneului 

de Mare Şlem de la Roland 

Garros, marţi, după ce a 

învins-o pe unguroaica 

Timea Babos, cu 6-4, 6-2.

Românca s-a pregătit în 

ultimele săptămâni la 

Cluj-Napoca după ce a înce-

put o colaborare cu antreno-

rul András Székely, fostul 

antrenor al lui Gabi Ruse. 

Ana Bogdan (27 ani, 93 WTA) 

a obţinut victoria după o oră 

şi 26 de minute, egalându-şi 

cea mai bună performanţă a 

sa la Paris (2017).

Românca a început foarte 

bine partida şi a condus cu 

2-0, dar apoi a urmat o căde-

re, concretizată în patru ghe-

muri câştigate de Babos (27 

ani, 107 WTA). Bogdan a re-

venit şi a reuşit şi ea o serie 

de patru ghemuri la rând, în-

cheind primul set cu 6-4.

În actul secund, Bogdan s-a 

desprins la 1-1, realizând o se-

rie de trei ghemuri (4-1), Ba-

bos şi-a mai făcut o dată ser-

viciul, iar apoi românca a în-

cheiat conturile cu 6-2.

Babos a făcut 7 duble gre-

şeli în acest meci, a avut mai 

multe mingi direct câştigă-

toare, 19-16, dar şi de două 

ori mai multe erori neprovo-

cate (36-18).

Babos a ieşit învingătoare 

în singurul lor duel anterior, în 

2016, în semifi nale la Floriano-

polis, cu 7-6 (8), 6-3. Ana Bog-

dan şi-a asigura un cec de 84.000 

de euro şi 70 de puncte WTA, 

iar următoarea sa adversară va 

fi  rusoaica Liudmila Samsono-

va sau americanca Sofi a Kenin, 

a patra favorită.

Ana Bogdan este a cincea 

jucătoare română care se ca-

lifi că în turul al doilea la la 

Roland Garros, după Simo-

na Halep (principala favori-

tă), Irina Begu, Patricia Ţig 

și Irina Bara. În primul tur, 

Monica Niculescu a fost eli-

minată de către Danielle 

Collins, iar Sorana Cîrstea 

nu a putut trece de puterni-

ca Elena Rîbakina.

CFR Cluj joacă un meci extrem de important în actuala stagiune din Europa League

Mexicanul Jesus Corona 

a fost desemnat fotbalis-

tul anului la FC Porto, 

cu ocazia premiilor 

„Dragonii de Aur”, 

în cadrul cărora Pepe 

a primit trofeul rezervat 

celui mai bun sportiv 

al clubului portughez, 

care a sărbătorit, luni, 

127 de ani de existență.

Corona (27 ani) evoluea-

ză pe postul de extremă şi a 

fost deja numit cel mai un 

jucător din prima ligă lusi-

tană în sezonul trecut. Jucă-

torul mexican s-a declarat 

„foarte mândru şi fericit” du-

pă ce a intrat în posesia pre-

miului acordat de campioa-

na en titre a Portugaliei, ca-

re îi oferă „mai multă forţă 

pentru a continua”.

La rândul său, Pepe (37 

ani), fostul fundaş al lui Re-

al Madrid, a primit trofeul 

rezervat celui mai bun spor-

tiv al clubului „alb-albas-

tru” pentru a doua oară în 

cariera sa. 

El a mai fost recompen-

sat cu această distincţie în 

2006, cu ocazia primei sale 

etape la FC Porto.

Corona, cel mai bun jucător 
de la FC Porto în 2020
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